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Anexa 4 

 

PROCES VERBAL DE EXECUȚIE CONTRACT 

Nr. ...../din data de .................. 

 

Ref Contract Consultantǎ nr. .................................. 

Consultant, ……………………………., cu sediul social in localitatea ........................., 

înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa tribunalul ..........., sub nr. ..................., 

cod fiscal nr. ....................... având contul IBAN …………………, deschis la Banca .................., 

reprezentată de ……………….., în calitate de ADMINISTRATOR.  

și 

cu sediul social in localitatea ........................., înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

langa tribunalul ..........., sub nr. ..................., cod fiscal nr. ....................... având contul IBAN 

…………………, deschis la Banca .................., reprezentată de ……………….., în calitate de 

ADMINISTRATOR, denumita in continuare Beneficiar 

Obiectul contractului: furnizarea de servicii de consultanță în afaceri de către Consultant pentru 

dezvoltarea şi elaborarea proiectului ”Îmbunătățirea performanțelor economice a SC 

…………………, prin achiziția de active tangibile si intangibile” pentru elaborarea Planului de 

investitii pentru  Programul Start Up Nation. 

Perioada acoperită: ...............- .............(data semnarii contractului – data inchierii procesului vb) 

 

Obligațiile contractuale ale consultantului: 

• Să elaboreze Documentaţia specifică necesară pentru proiectul de investiţii care face obiectul 

prezentului contract, conform cerinţelor făcute publice de AIPPIMM, pentru Programul Start 

Up Nation. 

• Să asiste şi să îndrume Beneficiarul în vederea obţinerii tuturor informaţiilor necesare pentru 

elaborarea documentaţiei necesare. În acest scop consultantul va emite instrucţiuni scrise care 

vor fi transmise beneficiarului prin căile de comunicare agreate în contract. 
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• Să preia informaţiile furnizate de Beneficiar pornind de la prezumţia că acestea sunt corecte 

şi să le supună procedurilor de verificare în situaţia în care Consultantul le consideră 

irelevante. 

• Să respecte instrucţiunile făcute public AIPPIMM, precum şi protocoalele şi procedurile 

emise de aceasta şi publicate pe site-ul propriu. 

 

Indicatorii de realizare: 

Elaborarea documentației specifică necesară pentru obținerea finanțării, conform cerințelor făcute 

publice de AIPPIMM, Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a 

produselor si serviciilor de piata. 

Asistarea și îndrumarea Beneficiarului în vederea obținerii tuturor informațiilor necesare pentru 

elaborarea documentației necesare. În acest scop consultantul a emis instrucțiuni scrise care au fost 

trimise beneficiarului. 

 

Concluzii: 

Obligațiile consultantului au fost executate cu succes, proiectul cu titlul ”Îmbunătățirea 

performanțelor economice a ……………………………, prin achiziția de active tangibile si 

intangibile” a fost aprobată de către AIPPIMM. 

 

În concluzie Contractul cu Nr. ..........................  a fost executat și finalizat. 

 

Consultant Beneficiar 
 

 


